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E M P R E E N D E D O R IS M O

Educação financeira vira opção de negócio
Empresários investem em redes de franquias para o ensino de finanças pessoais e investimentos. Por Karla Spotorno, de São Paulo
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João Henrique Cristofolini, Alessandro Griep e Eduardo Lara, sócios da Mais Educa, e Reinaldo Domingos (à dir.), fundador da DSOP, apostam no aumento da demanda por formação financeira

Uma boa educação financeira
sempre foi considerada a me-
lhor forma de lidar bem com o
dinheiro. Mais recentemente, vi-
rou uma alternativa para ganhar
dinheiro. E não se trata de inves-
timentos. Estamos falando de
e m p r e e n d e d o r i s m o.

A educação financeira tor-
nou-se uma oportunidade de
negócio. Quem quiser faturar
vendendo cursos ou livros sobre
o assunto pode recorrer a, pelo
menos, duas empresas de fran-
quia que oferecem modelos dis-
tintos de estratégia comercial, a
catarinense Mais Educa e a pau-
lista D S O P. A proposta da pri-
meira é baseada na venda de
cursos de organização financei-
ra e de investimentos. Na DSOP,
o modelo de negócios se baseia,
principalmente, na venda de
seus próprios livros.

Lançada comercialmente no
primeiro semestre, a Mais Educa
optou por uma estrutura de
microfranquias. Com R$ 10
mil, o candidato a empreende-
dor compra um pacote que in-
clui treinamento, material di-
dático (apresentações digitais e
em vídeo), apostilas para os
alunos e também apoio para
divulgação. No treinamento, os
futuros empresários aprendem
noções de didática e também
de administração e gestão fi-
nanceira do negócio.

Os sócios da franqueadora de
Blumenau têm planos ousados.
Quando perguntado sobre as
metas da empresa, o diretor-ge-
ral João Henrique Cristofolini
afirma, sorridente: “Queremos
um Brasil melhor”. Em um tom
mais grave, próprio de um em-
presário, o jovem explica que o
objetivo é estar em todos os Es-
tados. A depender dos resulta-
dos preliminares do projeto, pa-
rece prudente não descartar o
sonho dos jovens empresários.
Num prazo de apenas dois me-
ses, eles fecharam 12 franquias

em Santa Catarina, Amazonas,
Ceará, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Rio de Janeiro, Mato Gros-
so do Sul e no Distrito Federal. O
número é o dobro do que eles
consideravam possível e impor-
tante por ter sido conquistado
antes mesmo do lançamento na-
cional do projeto em São Paulo,
no fim de setembro.

Também no fim do mês passa-
do, a DSOP reestruturou e relan-
çou a sua rede de franquias. No
modelo de negócios, o fran-
queado fatura vendendo os li-
vros da empresa — são 15 didáti-
cos e 10 de autoajuda financeira.
A empresa de educação finan-
ceira e editora de livros, criada
em 2008 pelo empresário e es-
critor Reinaldo Domingos, ofe-
rece três opções para o candida-
to a franqueado: educador, fran-
quia individual e franquia de ne-

gócios. Na primeira, o futuro
educador paga R$ 5 mil pelo li-
cenciamento, treinamento e pe-
lo material, que inclui um ‘pen
d r i v e’ com as apresentações para
palestras e vídeos de apoio. O
educador tem 20% de desconto
sobre os livros.

Para comprar uma franquia
individual, o empreendedor pa-
ga R$ 10 mil, recebe 30% de des-
conto sobre o preço dos livros
da DSOP e paga 3% de royalties
sobre os livros vendidos. Para
contratar uma franquia de ne-
gócios, o desembolso é de R$ 30
mil. O franqueado recebe um
desconto de 40% no preço dos li-
vros e paga royalties de 4% sobre
o volume vendido. Além de ter
um maior desembolso, o fran-
queado de negócios tem tam-
bém mais responsabilidade. Ele
atuará como um multiplicador

da DSOP na captação de novos
empreendedores e educadores e
na distribuição de livros. “Será
líder na região ou na cidade on-
de estiver localizada”, explica
Domingos, contador e só-
cio-fundador da Confirp, empre-
sa de contabilidade.

Esse será o papel da econo-
mista Patricia Godoy, uma das
mais novas franqueadas de ne-
gócios da DSOP. A economista
do Pará decidiu montar o negó-
cio com o marido Manuel Go-
doy Filho, dono de uma peque-
na construtora, em busca da in-
dependência financeira da famí-
lia. “Há muitas famílias falidas e
precisando reorganizar as finan-
ças”, afirma a empresária, pre-
vendo uma grande demanda.
Com o novo modelo de fran-
quias, a meta do fundador da
DSOP é aumentar de 245 para

345 o número de educadores li-
cenciados e chegar a 50 fran-
quias de negócios e 100 fran-
quias individuais até dezembro
deste ano. Para contribuir na
disseminação da profissão, Do-
mingos lançou, também no fim
de setembro, uma associação
nacional da categoria, a Abefin.
“O objetivo é proteger e regular
a profissão do educador finan-
c e i r o”, afirma o empresário.

Assim como na DSOP, os can-
didatos a educadores financei-
ros da Mais Educa também não
precisam ter formação superior
na área econômica ou financei-
ra. O requisito é fazer o treina-
mento, incluso no pacote das
franquias, e seguir à risca o que
diz o material didático. Todo o
conteúdo da franqueadora cata-
rinense é baseada em best-sel-
lers da administração financei-

ra e orçamentária. Já foram
transformados em cursos cinco
livros do autor Gustavo Cerbasi,
como “Casais Inteligentes Enri-
quecem Juntos”, e três livros de
Maurício Bastter, entre eles “I n-
vestindo em Ações”.

“A ideia é pegar os livros de
maior sucesso e transformá-los
em cursos”, afirma Cristofolini.
Mas por que valeria a pena com-
prar o curso e não apenas ler o li-
vro? Cristofolini e os sócios, Ales-
sandro Griep e Eduardo Lara, ar-
gumentam que a troca de expe-
riências com os colegas e com o
professor em sala de aula é muito
mais enriquecedora do que a lei-
tura solitária dos best-sellers.
Além disso, o aluno pode utilizar
algumas ferramentas de organi-
zação financeira sob a supervisão
da Mais Educa por 30 dias depois
de concluído o curso.

PANORAMA EXTERNO

Comportamento de idosos
preocupa corretores nos EUA

PAUL TAGGART/BLOOMBERG

Investidores em visita ao pregão da bolsa de valores de Nova York: cresce preocupação com clientes mais velhos

Suzanne Barlyn
Re u te r s

Receber ordens de negociação
de clientes mais velhos, cuja ca-
pacidade mental está em declí-
nio, cria alguns problemas em-
baraçosos para os corretores de
valores de Wall Street. Há desde
instruções de transferência para
uma conta bancária internacio-
nal que o corretor acredita per-
tencer a um vigarista até mem-
bros da família ou autoridades
reguladoras que reclamam, anos
depois, das transações erráticas
de um cliente.

São desafios que os corretores
de Wall Street precisam se prepa-
rar para enfrentar, uma vez que
cerca de 77 milhões de “baby bo-
omers” atingirão a idade de apo-
sentadoria nas próximas duas
décadas. O mais velho deles fez
65 anos no ano passado.

Até 2030, cerca de 18% da po-
pulação dos Estados Unidos terá
pelo menos 65, em comparação
a 13% no ano passado, segundo
dados do Pew Research Center.
Os problemas mentais provoca-
dos pela idade também estão
em alta. O mal de Alzheimer vai
atingir cerca de oito milhões de
americanos com 65 anos ou
mais em 2030, um crescimento
de 60% sobre os casos diagnosti-
cados em 2010, segundo a Al-
zheimer ’s Association.

Para Wall Street, isso significa
milhões de clientes mal prepara-
dos para tomar decisões finan-
ceiras. A indústria de valores
mobiliários já está em busca de
soluções. “Os corretores de valo-
res em algum momento vão pre-
cisar de ajuda das autoridades
reguladoras estatais para lidar
com clientes com problemas

mentais decorrentes da idade”,
disse Ronald Long, diretor de as-
suntos regulatórios da Wells Far-
go Advisors, uma unidade do
banco Wells Fargo & Co., duran-
te um seminário recente.

Long acredita que as autori-
dades reguladoras do setor de
valores mobiliários deveriam
conceder às corretoras autorida-
de para suspender contas de
clientes quando os consultores
estiverem preocupados com a
capacidade mental destes, até
que a firma consiga localizar al-
guém, como um membro da fa-
mília, para ajudar na tomada de
decisões. As corretoras também
teriam permissão para realizar
transações limitadas durante es-
se período, para manter o valor
da conta, sugere ele.

Em muitos casos, o desafio le-
gal ainda pode estar distante. Em
2010, Washington tornou-se um
dos poucos estados americanos a
ter essa lei. A adoção de uma le-
gislação parecida em outros esta-
dos provavelmente levará tempo.

Até lá, os corretores terão que
confiar em seus instintos e no
bom senso para proteger os clien-
tes — e a si mesmos. “Há o risco
significativo de alguém, que não
o cliente, decidir olhar para trás,
para as transações, para ver o que
aconteceu”, diz Richard Roth, um
advogado de Nova York que re-
presenta corretores. E quando is-
so acontece, os clientes estão
mortos ou doentes demais para
fornecer suas versões dos aconte-
cimentos, afirma ele.

Ter a intuição de que um
cliente pode não estar pensando
claramente é um dos maiores
desafios enfrentados pelos cor-
retores. Questionar precoce-
mente a capacidade mental de

um cliente pode levar a pessoa a
buscar um novo consultor — es -
pecialmente se o corretor estiver
errado. “É um problema delica-
d o”, diz um corretor do Morgan
Stanley Smith Barney que traba-
lha no Meio-Oeste dos EUA e
que recentemente entrou em
contato com um casal, na casa
dos 80 anos, que queria investir
o principal de um bônus que ha-
via vencido. Ele descobriu que o
marido estava se recuperando
de um ataque cardíaco. A esposa
já não conseguia entender seus
questionamentos.

O corretor entrou em contato
com membros da família em
busca de ajuda para localizar
documentos como uma procu-
ração que concedia ao filho do
casal autoridade para tomar de-
cisões em nome dos dois. O cor-
retor não quis revelar seu nome
por não ter autorização para fa-
lar com a imprensa.

Mas em outros casos os sinais
podem não estar tão claros. Por
exemplo, um cliente que repete
uma ordem de negócio que ele
discutiu dias antes pode ser um
sinal de problema mental ou um
simples esquecimento. E mais:
pode ser difícil conseguir um di-
recionamento de membros da
família e documentos legais im-
portantes.

Os corretores que trabalham
com clientes idosos podem re-
forçar suas precauções. Em pri-
meiro lugar, eles devem investi-
gar as políticas de sua firma em
busca de diretrizes ou determi-
nar se um cliente possui procu-
ração e quando uma situação é
grave o suficiente para um alerta
ao departamento de conformi-
dade, que poderá decidir pela
suspensão das transações.

Outra ideia: marcar reuniões
para as 10h, quando é maior a
probabilidade de os clientes de
risco estarem alertas, aconselha
Helen Modly, vice-presidente
executiva da Focul Wealth Ma-
nagement, uma consultoria de
investimentos de Middleburg,
Virgínia. Evite reuniões em res-
taurantes, onde o barulho e as
distrações podem prejudicar as
discussões. Modly reduz sua
agenda de reuniões a três con-
ceitos. Em seguida, ela os revê
novamente com os clientes an-
tes de terminar a reunião.

Criar uma trilha no papel tam-
bém pode ajudar os consultores
a se defender se dúvidas surgi-
rem mais tarde, afirma Roth, o
advogado. Isso pode incluir uma
carta ao cliente explicando que
ele instruiu o corretor a comprar
100 ações de certa empresa, mas
poderá não lembrar-se dessa ins-
trução uma semana depois.

O fluxo de “baby boomers”
aposentados também significa-
rá mudanças em Wall Street.
Quase 80% dos consultores, por

exemplo, querem mais treina-
mento sobre questões de inca-
pacitação mental, segundo mos-
tra um relatório divulgado no
ano passado pelo AARP Public
Policy Institute, que estudou o
problema entre vários tipos de
consultores financeiros. Apenas
cerca de um terço dos consulto-
res passa hoje por treinamento.

A falta de treinamento deriva
do número limitado de ofertas
de cursos para os consultores,
afirma Ryan Wilson, consultor
sênior de políticas estratégicas
do AARP. Embora algumas cor-
retoras, como a Wells Fargo Ad-
visors, exijam um treinamento
anual sobre o assunto, é difícil
para os corretores conseguir ou-
tros programas.

A indústria de valores mobiliá-
rios também poderá precisar de-
senvolver uma resposta unifor-
me para os consultores que teste-
munham transações questioná-
veis. Por exemplo, mais da meta-
de dos consultores suspende
uma conta até receber um dire-
cionamento de um supervisor ou

diretor de conformidade, segun-
do mostra o estudo do AARP. Mas
muitos diretores de conformida-
de consultados disseram que os
consultores deveriam suspender
apenas as transações “prejudi -
ciais”. Mas pode não ser possível
determinar isso enquanto uma
transação não for concluída.

Um maior poder legal para as
autoridades reguladoras impor
essas suspensões poderia elimi-
nar algumas incertezas em rela-
ção ao processo. Também tiraria
das corretoras o peso de outra
medida estranha: correr até as
autoridades reguladoras em bus-
ca de ordens de emergência para
a suspensão de transações.

Para Long, do Wells Fargo, o
problema das doenças mentais
típicas da idade deveria envolver
não apenas Wall Street, mas to-
das as comunidades. Os correto-
res de valores, afirma ele, já es-
tão caminhando sobre gelo fino
nesta questão. “Não podemos
transformar corretores em assis-
tentes sociais”, diz ele. ( Tr a d u ç ã o
Mario Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 out. 2012, Eu & Negócios, p. D3.




